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HOL SZENT PÉTER SlRBA TÉVE
A keresztény világban és tudományos kö rők b cn ,~gyaránt llflgy töltünéf.! k c lt c t t

a Sz ent at ya kar á cson yí sz ózatűn a'k egyik klj clcn t ósc , Sz e n t Peter ~íriáll:Jk mcg t ata
lásáról. Ugyanakkor megjelent a t iz e sz ten üő s kut a tá s tu do m á n y os ÍJSSZL:(;l'Z('S(: az
ásatásokat v ez ető négy archeológus jelentésével. A ka t oli ku s fo~yóírat(lk alapos i8
mertetésekben számoltak be rnind a legmodernebb mó dsac rc kkcl végzett á sat asol.r ol,
mírid a négy tudós, Ghetti, Fe rrua, josi és Klrschu.ium művérő l. /Iz alábbinkb an

ezekről a legújabb eredményekről és mcgaltap ltások rúl adunk bcsz á mojó t, vú lasz t
adva a problémával kapcsolatos har om u ag y "érdésre: volt-e Szent réte r Rómában;
Rómában halt-e meg; azonosítható-e sírja a ró rnal Szent Féte r t emplo m főoltára

alatt tisztelt confcsslóval7

Volt-c Secn: PNer Rómálmt!?

Ebből a kérdósböl nyomhun egy második következik: tek int-
hetjük-c a 1>Ú1>út a Krisz í.u» últal rendelt clsíí Cg-yh:'l'lfö jog'utód-

jának? - órthctő tohú t, ha a kutoi iku« tC(Jlúgián kivül sokáig
egyhangú elleukexéssol találkozott, Ma már aznu ban, nyil ván az
érvek }wtúsúl'a, a nem-k atol ikus h i ttudomúuv vsem vitatja. Mi lxen
érveket tudunk fiilhozni meLlelte'!

Mindenokelőtt a TV. s'lúzadig visszavezetheti) általúuos hazvo
mánvét, melv szer-int Szent Péter h uszuuöt. eszteurlőn út "01 I
Róma püspöke (ami természetcsen nem jeienti azt. mintha e
huszonöt óv alatt nwgszakÍtús nélkiil a városban turfozkndott
volna). Azutá n magúnak Szell t Péternek azt a kijelentését, hogy
"fi Bahvlouhan iisszegyiilt egyházhól" Írja levelét. A kifej()zó-" u o
ban az időben. r-suk Hómúra vouutkozha tik, s ebben a vo nn t ko
zásban egy(,hiitt sem ismeretlen: k ő ltők, írok i3 használták. V('!!_'u]

j)(!Jig fiilhozhatjuk azokat a l,ósíihhi adatokat. amelyek Szeut Pé~

ter római m ű ködósóre utalnak. An tiochiai Szent Ignúe vértanú 110
körül azt írja a rómainkuuk : "Nem m in t Péter é,' Pál parn u
csolok nektek", ami nyilván Péter élí)szóheli (nem pedig- levélbeli)
tanítására céloz. Ensebius sZí~rlnt Márk, Póter tolmácsa ügyenest
a rómalak kÍvúusúgúra. írta le Péter tanítását, a második evau
géliurnot, azért, hogy a hívek akkor se nélkülözzók ezt a tanítást,
ha Péter 1I111('se11 velük; s \~Z pontosan mogf'clol il IL százudbcli
Paplas cl))(!szélésé11ük. Mi n t elsí> róuuri lliisp(\kről emlékezik illi'!.;'

Péterről 180-190 k őrii l Lrcuucus l y on i püspök li>, arnikor letr.ia a
római egyhúz rnegu lap ítűsát Péter 'és Púl által s közli II római
pii";jlükök jegyzékét. Pétertől a maza koráig.

Hárnáha n !laU-c mct) Secni Pétcr?

Az apostolfejedelem uenu-snk útmenetíleg fordult meg Rómú
han, A város keresztenveit mindeukor saját hiveinek tek intette.
Amikor elkezdődött az üldözés, azo uual segítségükre és bálol'iti,
suk ru sietett, Dionysius egy 170 körül BÓ11ddlH küldőtt leveléheu
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elmondja, hogy Péter Korinthusban találkozott Pállal a orrnéb
együtt mentek Rómába, ahol aztán maguk is vértanúhalált hal
tak. 200 körül egy Gaius nevű római presbyter vitairatot ir a
kisázsiai eretnekek ellen s ebben azzal is érvel a római egyház
igaza mellett, hogy még most is meg tudja mutatui a kisázsiaiak
nak a két apostol győzelmi jeIét, tropheumát azaz liírját: Péterét
a Vatikánban, Pálét az ostiai úton. Ugyanebben az időben ismétli
meg Tertullianus is Péter római halálának leírását. Ezt a római
halált tanúsítják a legendák is, amilyen a "quo 'vadis"-é vagy a
fejjel lefelé való keresztre feszítésé; valamennvi határozottan és
.egyedül csak Rómához fűződik.

Hol volt a sír?

Egyesek a Szent Sebestyén katakombában keresték, ahol a
jelek szerint valóban őrizték is egy ideig az apostolfejedelmek
maradványait. 1915-ben ugyanis fölfedeztek ott egy nagyobb he
lyiséget, fáktyafüsttől fekete fallal s a falban különféle karcela
sokkal, névbejegyzésekkel; többször előfordult itt a két apostol
neve, s egy helyütt a beíró azzal büszkélkedik: itt járt az aposto

-Iok sírjánál és résztvett a tiszteletükre rendezett agapén. Az adat
azonban legföljebb ideiglenes nyugvóhelyre vonatkozbatik. Vale
rianus heves üldözése idején ugyanis a hívek, - talán nem is
mert féltették az ereklyéket, hanem inkább mert a régi temetke
zési helyet nem merték fölkeresni, - esetleg átvitték a csonto
kat a városon jóval kivül eső rejtekhelyre, katakombába, az
appiai útra, ahonnét csak az üldözés megszűntével, ru in tegy hat
van év múlva, Nagy Konstantin rendelkezésére kerültek vissza
eredeti helyükre. A két koponyát azonban a Lateránban helyez
tékel: az már akkor főtemplomnak számított s nyilván ezért
lett a pápák székesegyháza és a középkor végéig székhelye is.

A Iegősibb hagyomány és a legmegbízhatóbb álláspont azt
vallotta, hogy Péter a Vatikán dombjain szenvedett vértanúságot,
ott temették el s azóta is ott pihen. A Vatikánou, mely nevét
a közeli Apollo-templom jóslásairól, valiciniumai-ról kapta,
annakidején császári kertek terültek el. Caligula cirkuszt alapitott
itt s ennek volt főékessége az az eg'yiptomi obeliszk, mely most
a Szent Péter téren áll. A cirkuszt Nero fejezte be s itt sZ'envedett
vértanúságot Péter, két mutatvány, két műsorszám között. A hí
vek megszerezték a testét, il föltámadás jelképeivel, borostyán
nal és örökzöld levelekkel díszített márvánvurnába tették (7), így
temették el, közel a kivégzés helyéhez, a cirkusz tőszomszédságá-

ban, a Via Cornelián. . .

Mi lett a sír sorsa?
A jámbor hívek az apostolt valószíniíleg csak földbe vájt

gödörbe temették s fölébe mindössze néhány téglalapot helyez-
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tek. Kriptáról, kikövezett, márványlapokkal elkülönített sírhely
ről aligha beszélhetünk. Az azonban bizonyos, hogy a keresztényok
messze földről elzarándokoltak hozzá s egyesek vértanúságot is
szenvedtek a conlessióllál (vértanúsírnál). Temetkeztek is melléje,
talán pápák is, míg a III. századtól fogva a Callixtus-katakomba
nem lett a rendszeres pápai temetkezőhely. Az apostolsír egykorú
ságára vall, hogy körülötte különböző rétegekben és szinteken
pogány sírok sorakoznak, - holott későbJri időkben keresztények
már nem temetkeztek pogányokkal egy helyre. A. sír közvetlen
közelében mintegy kétezer régi, az első császárok korából való
pénzt találtak. (így Nero közvetlen utódjának pénzeiből is). Ezt
az "offerá"-t a hívek úgy szórták oda, ahogyan manapság vél
dául a betlehemi jászolhoz vagy a szentsírhoz,

A második század közepe táján a sír fölé kis emléket állí
tottak. Három részből állt, hátul egy-·egy kis füJkével az elhunyt
szobra, virágtartók és vázák számára. Két rész kiemelkedett a
földből, a harmadik, a tulajdonképpeni sír fi föld alatt voW;, E kis
,;memoria" födetlen volt. Valószínűleg ezt fi tropheát látta s erre
hivatkozott Gaius 200 körül, A következő században vitték volna
át (amennyiben egyáltalán átvitték, mert sokan tagadják, hogya
rómaiaknál ilyesféle átszállítások divatoztak volna) Szent Péter
és Pál maradványait biztosabb helyre, a később Szent Sebes
tyénről elnevezett katakombába.

A nyitott trophea ki volt téve apusztulásnak. Ezért falakat
húztak védelmére: egy szürkét észak felűl s egy hosszabb élénk
vöröset mőgéje. Az ásatásoknál mindkettőt meg-találták. A szürke
fal tele könyörgésekkel, fohászokkal, Krisztus-monogrammokkal,
bizonyságául a sírépület nagy látogatottságának. A vörös .Ial
szemlátomást Szent Péter sírjának védelmére épült s egy gyer
mek sírját és egy. előkelőség mauzóleumát vágja ketté.

A Konstantin-féle bazilika.

Nagy Konstantin azután a maitól méreteiben alig eltérő ha
talmas bazilikát emelt a vatikáni dombokon, mégpedig úgy, hogy
a Szent Péter sírhelyének tartott -épülot a szentély fókuszába es
sék. A síremlék két tekintélyes domb közt feküdt egy völgyben;
ezeket (ma is megfigyelhetők, ha elmegyünk a Szent Péter tem
plom mellett) le kellett hordatní, a völgJ-et fől kellett tölteni.
AE!ír így a mélybe került. A császár aknát vágatott .hozzá s as
apostol földi maradványait régi helyére igyekezett elhelyezni.
Mi értelme lett volna ennek az óriási erőfeszítésnek, ha nem az,
hogy a szent apostolok nyughelye fölött emelkedjék a bazlllka.I
Nem ez teremtette meg tehát azt a hiedelmet, hogy ott halt meg
8 ott van eltemetve Szent Péter apostol, hanem megfordítva: azért
áll ott a bazilika, mert az apostol sirja fölé emelték.

A nyitott síremléket Konstantin befödette s a hazilika apszi-
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szának kőzepéu kúpolnút húzatott rölé.ie hat «savnrt, ,.;zülőil1l!;l

dísz.ítéses oszloppal. Fjzek mu i s meu va n nuk II Szeu t Péter Íl'H!

p lom i ktilön höző helyeiu. Magút II si remieket is rekonstruálni tud
juk: Pola mellett ugyanis találtak egy, az V. század elejéről szár
muz.ó elefúnt{'Kollt ,;zckréÍJykl;'t, JIll'lynl'l, dOlllbollllíív!' ezt a Ivou
stuntin-Ióle síremléket ábrúzo ljn.

l!Jz az eIIIIékkápol nil oinclkcdet t UJul) lllint e:wr <",'ell út il
nevezetes sír fölött. Id.ők í'olvamán az osz loj.ok sZúJlIa tizenket
tőre, emelkedett, betöltve a szentélynél a p rcsby térium f'élkűrét.

A VI. vagy Vll.:,;zázadball nz Hp:,;z isz !'ii!lhli,dti r<",,;ú'il kö rkrip
tá t vágtak k i, me ly f'olvosókóut vette köriil az e111 léki JI II vet, 1tog-y
a hívek körüljárhassák a sírt és hozzá órinthossók kcgytúJ'g'yaikal.
Idóközbeu oltárokat is építettek e Konstaut in-f'e!« ,~jl'eJJjlékre,

(mert a császár koráhan még csak hordozhatú oltárok voltak),
így Nagy Szent Gergely (590-604), majd Il. Kallixtus: a monu
mentum mellett itt találtak egy egészen egyszerű oltárt, mely
valamivel fiatalabb lehet a mai PÚl'ai Iőoltáruúl. Ezt It földaintli
kriptút VII. Kelemen (1592-Hi04) kúpoJlIÚVÚ alakjtLaHa át, Amikor
a Iegú.iabb ásatások alkalmúval a Kalli xtus-oltúr rnárvúuylapját
fölemelték, alatta egy mintegv ötszáz évvel régebbi oltúrru buk
kantak; abban egy urnát találtak két finom vúszouba burkolt
ereklyetartóval il az egyiken ezzel a í'öl írássnl . Sanct i Petri cl
Pauli. Az írás jellege a VIJ,- VIlI. szúzudr« vall.

A Szent Péter tem )Jiom.

A Konstantin-féle bazilika ezerkétszáz esztemlő alalt u.un y ira
tönkrement, hogy már a kijavítására sem gondolhattak. ll. Gyula
pápa új bazilikát építtetett, Brumautera bízta a iuű kivitelét s
15Ofj-ban le is tették az alapkövet. A régi cpulétet sietve lebeutot
ták, kivéve a Szent Póter sírja. fölötti ceniessiét, melvot gondosan
védtek az idöjúrús Vi";Zolltug,.;úgaitúl ,; az éllilkezés eset!liges s{;
r iilósei tőt. A lobontott anvagot alapnak teregettók el az új bazilika
alá. Ez ismét hatalmas törmelékréteggel borította el a hajdani
szintet s a síremlék megint.jó néhány méterrel mélvcbbrc került.
A confessio végleges, mai alakjút Y. Pál papa kész íttette el l\Ja
dernával. A főoltúr előtt márványoszlopok között lépesőpúr ve
zet le, aljúban az immár hótszúz esztendő« aranvozo tt In-ouz
ráccsal. Ahogy a rács ajtajún belópünk, nyombun szemüuk l«
tűnik a XVI. századi szekrény, ahol azokat a palliutuokat őr

zik, melyeket a/pápa az újonnun kinevezett érsekeknek és \)út I' i
árkákuak küld Szent Péter sí r.iátó l.

A legújabb ásatások.

1939. június 28-ún, inikor a pápa ősi szokús szei-int ~hellt Péter
és Pál ünnepének vigiliáján levonulf ájtatoskodni az apostolok
sírjához, XII. Pius pápa annak a ktvánságuuak nelort kifejez,;"t;
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v3gezzenek alapos kutatásokat az apostolf'ejedelem srrja körül. A
munkálatok hamarosan meg is indultak, mégpedig II legmoder
nebb műszerek segítségével, hiszen nem puszta ásatásról volt
szó, hanem közben állandóan figvelni kellett a sír fölött emel
kedő bazilika sok millió, tonnás nvomásúra, és a 20-·H) méteres
malységben a földrétegek uvomására. Elektromos illgak és ra
dm-készülékek kutatták a közvetlen környék jellegét.: nines-e va
lahol .üreg, uem fenyeget-e beomlás, nem fek8zik-e az útban
fémtömb vagy márványlap. Az egész Szerit Péter bazilika alatti
rész tele volt ókori sírokkal, tehát a templom valóban temeté fölé
épült. Mozaikokat, freskókat is találtak, épp 11 Föltételezett apostol
sír körül. A munka jó tíz esztendeig tartott; I9ál-hen Iejezték
be s adták ki a kétkötetes nagy beszámoló n.űvet (Le Esploraet
uni sotto ln Confessione di San Pietro Ln Vaticana). Az évtizedes
kutatások eredményeit - a fönt említetteken kívül- a követke
zőkben foglalhatjuk .őssze:

Megtalálták a Gaius-említette, II. század közepéről való
trophea két oszlopát, az egyiket épen, a másikat töredékekben.

Megtalálták a "vörös falon" e trophea fülkéjének nyomait:
három fülkét egymás fölött; a harmadikban, a földalattiban két
emberi csontot is leltek. Szent Péter földi maradványait? A szerit
atya szavai szer-int "nem lehet biztossággal ú.llítani, hogv az
apostol testéhez tartoztak".

Megtalálták annak a monumentumnak jelentékeny részét, me
lyet Nagy Konstantin emeltetett, hogy a régebbi, szabad ég alatt
álló síremléket befödesse. Ehhez épitették hozzá utóbb a Iöutebb
említett pápaoltárokat.

Megtalálták a "szürke falat" a keresztény jellegű karcolá
sokkal s az ebbe beleépített 77x30 cm-ea márvánvuruát.

Találtak egy IV. századból származó hosszúkás szarkof'ágot,
mely az első keresztényeknek Szent Póter primátusába vetett
hitét bizonyítja. A domborművön Szent Péter mint új Mozes vi
zet fakaszt népének a sz iklából s átveszi Krisztustol az uj szövet
st'>gi törvények tekereset.

Ismételten szó esett egy szekrónykéről, melyet a pápának
adtak át s. melyet ő őriz; erről hivatalos uyilatkozat Hem hang
zott el; annyit tudunk, hogy állandó mikroszkópíkus vizsgálatokat
végeznek rajta.

• _.t<

"Az apostolfejedelem sírját megtalálták- mondta a legfőbb

egyházi tekintély nyilatkozata. - A Szent Péter óriási kupolá.ia
pontosan Róma első püspökének sírja fólött domborul, az első

pápa nyughelye, egy külsőleg szerény sír fölött, amely
fölé a következő századok a kereszténység leghatalmasabb szenté
Iyét emelték".
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